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Tančírna
Uvnitř tohoto vydání:

Černá růže

2

Jsem vodou

2

Flora Olomouc
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Po propršeném měsíci květnu konečně vysvitlo
slunce, a tak jsme se vypravili do Račího údolí u
Javorníka. Zde u krásné, staré, dřevěné, ale
bohužel chátrající stavby Tančírny se konal
koncert Hany a Petra Ulrychových se skupinou
Javory pod názvem Rozezvučení Tančírny.

Na úvod nás přivítal Tomáš Hradil a mohli jsme
se zaposlouchat do písní sourozenců
Ulrychových.
Nádherné prostředí , spousta lidí, slunce,
příroda, výborná hudba. Byl to tak silný zážitek,
že jej nedokáži slovy popsat a neubránila jsem se
dojetí. Poděkování Brontosaurům a už se moc
těším na další rok.

Tuto akci již třetím rokem pořádali Brontosauři.
Po příjezdu na místo jsme vyšplhali na Čertovu
vyhlídku, poté sešli ke Kapli sv. Antoníčka, kde se
sloužila mše. Po návratu do údolí začal program.
Koncert zpestřili svým výstupem místní hudebníci
na africké djembe.

NS

Medailonek a něco navíc 3

Jsme herci s maskou

4

Ahoj Zahradníci

4
O tom se mi ani nezdálo

Jsem fakt dobrá...

Hlavně že jsem dole

Výlet-motokáry
Nejdůležitější body:
• Tuto akci pořádali
Brontosauři
• Nádherné prostředí ,
spousta lidí, slunce,
příroda, výborná
hudba
• Začali jsme velice
pozitivně.
• Ten den také končila
v Olomouci jarní
Flora.

V rámci programu sociálního klubu Zahrady 2000
jsme se zúčastnili výletu vláčkem na Ramzovou.
Počasí nám přálo už při srazu na vlakovém
nádraží v Jeseníku.

v hotelu, jsme se vydali na cestu vlakem zpět do
Jeseníku. Při rozchodu na vlakovém nádraží jsme
mohli jen konstatovat, že se výlet velice vydařil.
Za účastníky Zahrady 2000 Moš Miroslav

Začali jsme velice pozitivně. Jelikož od Ostravy
probíhala výluka a po jednohodinovém zpoždění
se náčelník stanice Jeseník rozhodl, že nás
odešle přednostně jedním motoráčkem na
Ramzovou ihned. Což všechny příjemně
překvapilo.
Po dojetí na Ramzovou jsme se všichni
vydali na ježdění minikárama, což všichni
využili a velice se pobavili.
Po menším občerstvení u kávy a limonády Relaxace

My si raději splknem
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Až uslyšíš jejího srdce tep

Jsem vodou
Jsem vodou a teču za
svobodou

Snesu se k zemi
Stojím tu mezi všemi

Změň se v ptáka a vzleť
hned

Býti vodou mi nedá...

Znovu v podobě lidské

Uskutečni první let

Teď jsem lesem,

Jak je na lidi typické

K svému ryzímu vědomí.

Co na svahu se zvedá

Hledám spřízněnou duši

Staň se vodou

A můj zpěv

Avšak málokdo tuší

Či nekonečnou oblohou

Vpleten do větví

Že lze být vodou...

Už se po cestách nevleč

Doprovází ptáky.

Prolétat svým životem

Raději jak voda teč

A už mám křídla taky

Najdeš snáze cestu svoji

Zamávám a vzlétám

Být kraj s lesknoucím se
potokem

A ta se pak s ostatními

Jak chmíří si létám

Být nekonečnou svěží plání

V moři světla spojí.

Větru na zádech

Po níž se jak kůň prohání

Cítím mocný Boží dech

Tvá čirá duše svobodná

neštěstí v kapkách rosy

Co prolíná vše kolem nás...

Už nemusí být spoutaná

ale já nevěřím

A náhle jsem větrem zas.¨

Černá růže

Nevoní, nepíchá
černá růže z Jericha
co sebou půlnoc přináší
ví jen ona
nechtěná, nežádaná
přec krásná
jak mladá panna

Černá
prý smůlu nosí

i bílá má svůj splín
na holých stěnách

Lucka

Ovívám rodnou planetu

Rozprostře se pod lesem

Oh jak jsem ráda, ráda tu!

Pevně obejme Matku Zem.

Provázky osudů

bez oken

Vzít hůl, kámen

do dveří

a zkoušet

-

plná lásky

žít

bez pantů

víry

Černá růže
dar od kováře
i v drsných rukou
láska vzkvétat může
bez trnů, bez obrany
leží mi v rukou

Zem

poklad cenný
spoutaný oheň
v kráse ženy
Pavlína Brašíková

A kde je ta

a míru

na provázcích
z osudů

do lásky

valčík zatančit

-

Je v tom

a pak zavřít oči

bez citů

kameni
který svíráš

a na chvíli se
Pak vezmeš tu

a snažíš

hůl

se

Realita či

a smeteš smetí

s ním

sen

za vše stolů

bubnuje den

kde je to právo

probudit

co den

které neklesá
jen

do domů
-

dolů

marně
Žít
P.B.
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Flora Olomouc
Poslední neděli v dubnubyl
nádherný slunečný a voňavý
den. Ten den také končila
v Olomouci jarní Flora. Proto
jsme se rozhodli ZahradíciNaďa, Milan, Jirka, Jarek, že
se tam rozjedeme. Jirka nabídl
auto, což jsme všichni
přivítali. Cestou jsme se stavili
ve Šternberku, kde jsme
udělali první fotky a dále
pokračovali k Olomoucimému milovanému městu,
kde jsem prožila několik let
života. Ulice byly přeplněné
Záplava květin

auty, ale nakonec jsme přece
jen našli místo k zaparkování.
Po vstupu na výstaviště nás
trochu překvapilo obrovské
možství stánků se vším
možným. Posléze jsme našli
první výstavní pavilon a
ohromeně zírali na nádhernou
výzdobu ze spousty jarních
květin všech možných druhů,
barev a vůní. Byly zde
svatební kytice, ozdobená
Aerovka, různě zdobené
soutěžní boty. Nejvíce nás
zaujal starý dřevěný
Skvělá aranž

venkovský dvorek, kde jsme
neodolali a vyfotili se přímo
na vystaveném exponátulavici.
Se spoustou zážitků, snímků a
dojmů jsme pavilon opustili.
Cestou domů jsme si
nakoupili a Jirka nám ukázal
vesnici, kde měl babičku.
Výlet se velmi vydařil a
děkujeme Zahradě, že nám
proplatila vstupné.
NS
Svatební auto??

Naděje
Kapička krve leží mi na
dlani
a do ní spadne slza smutku
kde se to nacházím?
Snad bdím či sním
však bolest neustává
chci zakřičet
tak už dost!
Ústa se otvírají
však slova nevychází
možná mají strach
zakřičet tu němou prosbu.
Slzy se kutálejí jedna za
druhou
a v nich plave kapička krve.
Bolest ustává
však smutek zůstane
a první nesmělé slovo
tiše zašeptá...naděje...
P.B.

Medailonek a něco navíc
Jmenuji se Pavlína Brašíková a
brzy mi bude 25 let. Do
chráněných dílen chodím
necelých osm let. Je to místo,
kam se ráda vracím i když
jsem dlouho dobu pryč. Ne
jen kvůli keramice, kterou
velmi ráda dělám, ale i kvůli
lidem, kteří do dílen
docházejí. Velmi se mi líbí ta
rozmanitost. Máte šanci se
naučit mnoho věcí a myslím
si, že každý zahradník si tam
najde činnost, která ho
zaujme, ale taky mu něco
přinese.
Abych vám prozradila něco o
sobě. Mám vystudovanou
potravinářskou školu-obor
cukrář.
Jsem po třetí transplantaci.
Poslední dárce byla moje

mamka. Přes sedm let špatně
slyším, ale řekla bych, že je to
na lepší cestě i když to bude
ještě dlouho trvat. I co se týče
mých nohou. To je taky na
velmi dlouhou trať, ale třeba
jednou zvítězím.

mi stále pomáhá. Přeji všem
zahradníkům i těm ostatním,
aby jste tu sílu měli taky.
Kvůli svým přátelům, své
rodině a nebo třeba proto, že
by jste někomu moc chyběli.

Kdo ví, pochopí…
Šál z úsměvů
protkaný duhou krásných
rán
vstříc dnům, vstříc pokorám
nové věty, nová slova

Ať už se život zachová
k člověku jakkoliv, přesto by
ho měl mít rád. Stojí za to žít i
přes všechny ty překážky,
které se nám věčně pletou
pod nohy. Stojí za to žít, pro
všechny výhry, které člověk
vybojuje, ať už sám nebo
s pomocí nejbližších.
Já sama bojuji celý život, ale
nikdy jsem to nechtěla vzdát.
Nikdy jsem si neřekla, tak a
teď to nemá cenu. Snad
proto, že mám rodinu, která

budu loupit z klíčů
houslových
Mark Twain: Jsme tím,
co si pamatujeme. Bez
paměti mizíme,
přestáváme existovat,
naše minulost je
vymazána a přece
věnujeme paměti jen málo
pozornosti, kromě případů
kdy nás opustí. Dělám
strašně málo k jejímu
procvičení, živení,
posilování a ochraně.

zlatý slavík
ta lidská pýcha
všedních dnů mi odpoví
člověk vznešený svou
krutostí
kráčí po slzách lidských ran
a já volám slova bolesti
do hluchých duší černých
vran
P.B.
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Pochlubíme se výrobkem měsíce– usměvavé panenky

“Když zjistíš co chceš, našel
jsi všechno co v životě
potřebuješ”

Trhy na náměstí

Ještě jednou.

Výlet na Svatý Hostýn

Jsme herci s maskou

Čti mezi řádky

Ahoj Zahradníci!

možná je to v dálce
ukryté
a neodvracej tvář
i když láska na chvíli
bolí

Jsme herci s maskou
kterou nesundáš
obnažen až na kost
i duše jsou bílé
nezraňuj to co znáš
a važ si každé
krásné chvíle
Pavlína Brašíková

Chtělo se po mně, abych něco napsal, tak teda
píšu. Byli u nás Holanďani a byli celkem
příjemní. Jejich šéf Bert mi připadá, že patří do
jedné staré světové asociace. Musím se ho
příště zeptat, jestli nepochází z Utrechtu, a
nebo jestli se tam neučil. Vzali si ňákou
keramiku co sme vyrobili Adam, Eva, Lucka.
Tvářili se celkem spokojeně a mohli by sme
dostat třeba zakázku pro Holandsko. Bertovi
vadilo, že mluvím německy, ale já za to
nemůžu. Mám rád německej punk a Německo
a rozhodně nejsme žádný fašisti ani rasisti.
Pokavať se budeme chtít domluvit, tak
německy. Máme tady Jindřišku na angličtinu a
já to tak nezvládám jako ona. Já jsem vyrostl

na německém punku, takže nevím, co bych
měl mít proti němčině. Akorát řekli, že
seknhend z Holandska už nebude, takže teďka
záleží na keramické dílně co vyrobí Eva,
Lucka, Adam a to bude tvořit náš obchod.
Jinak nevím co se za ty roky stalo s celkovou
cenou všeho. Nebudu nad tím přemýšlet nebo
bych se z toho zbláznil. Prostě to uříznu.
Pokusím se to dělat takhlens. Do výrobku se
vloží etika, na výrobek se přilepí etiketa a na
etiketě bude vložená cena výrobku.
Zatím Adam

